مدیرعامل تعاونی انبوهســازان شهرســتان عنوان کرد؛

رشــد بی رویه جمعیت شهری تهدید جدی برای ساوه

ساوه
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

پــارک علــم و فنــاوری ســرزمین
ایرانیــان میتوانــد نمونه شــهر
هوشمند باشد

افتتاح  3طرح عمرانی و خدماتی
در منطقه ویژه اقتصادی کاوه
4

مدیرعامــل کارخانههای نورد و لوله صفا اظهار کرد؛

جوالن دالالن در بخش مواد اولیه در بورس؛
معضل کارخانهها

رئیــس کتابخان ههــای عمومــی ســاوه
عنوان کرد؛

برگزاری نمایشگاه مجازی
کتــاب و روز شــمار انقالب
اسالمی در دهه فجر

من لم یشــکر المخلوق لم یشکر الخالق
خوشــا آنان که باعزت ز گیتی بســاط خویش برچیدند و رفتند
محبت را پســندیدند و رفتند
ز کاالهای این آشــفته بازار
ایــزد منــان را سپاســگزاریم کــه در غمناکتریــن روزهــای زندگیمــان مــا را از نعمــت
حضــور دوســتان و ســرورانی مهربــان بهرهمنــد ســاخت کــه همدردیشــان التیامی
اســت بر دلهای داغدیده ما.ابراز همدردی و بذل محبت شــما عزیزان با حضور در
مراســم و مجالس ترحیم برادرم و یا ارســال گل و پیامهای تسلیت موجبات غرور و
افتخار این حقیر را فراهم نمود ،ســزاوار قدردانی و سپاسگزاری است.
علــی اســماعیلی مدیــر امــور مالــی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه  -خانــم ریاضی
کارشــناس اداری مالی اداره کتابخانههای عمومی شهرستان ساوه
روزنامه جام جم شهرستانهای ساوه و زرندیه این مصیبت بزرگ را به خانوادههای
محترم اســماعیلی وریاضی تسلیت عرض مینماید.

منبع:خبرگزاری ایسنا

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس
از کارخانجــات نــورد و لولــه صفا اظهار داشــت :علیرغم اینکه تولید محصــوالت زنجیره فوالد
دو برابر مصرف کل کشــور اســت اما متاســفانه به دلیل نابســامانیها شــاهد افزایش قیمت
محصوالت فوالدی نسبت به اسفند  98بودیم که 350درصد گرانی را دربرداشت.
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نماینده اراک در مجلس شورای اسالمی خبر داد؛
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ساماندهیصنعتخودرو؛اولویتکمیسیونصنایعمجلس
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فرماندار زرندیه:

 ۷۸طرحعمرانیواقتصادیدر زرندیهافتتاحمیشود
ســیامک ســلیمانی فرمانــدار زرندیــه در
گفــت وگــو بــا خبرنــگاران گفــت :میــزان
اشــتغالزایی مســتقیم و جانبی طر حهای
اقتصــادی و عمرانــی یــک هــزار و  ۵۲۸نفــر
محاســبه شــده اســت کــه اقدامــی موثــر
در راســتای توســعه پایــدار اقتصــادی و
کاهش بیکاری به شمار میرود.
وی ادامــه داد :از مجمــوع طر حهــای
افتتاحی دهه فجر امســال در شهرستان
زرندیــه  ۵۶مــورد در بخش عمرانی اســت
کــه بــرای به نتیجه رســیدن آنهــا افزون بر
یک هــزار و  ۳۱۰میلیارد ریال اعتبار هزینه

شده است .وی عنوان کرد :کل طر حهای
افتتاحــی در بخش اقتصادی شهرســتان
زرندیــه نیــز  ۲۲مــورد اســت کــه تکمیل و
راهانــدازی آنهــا مســتلزم صــرف بیش از ۲
هزار و  ۵۸۰میلیارد ریال اعتبار بوده است
که در ایام دهه فجر امسال برای استفاده
شهروندان به بهره برداری خواهد رسید.
بــه گفتــه ســلیمانی ارزش کل طر حهــای
عمرانی و اقتصادی که در این شهرستان
افتتــاح خواهند شــد افزون بر ســه هزار و
 ۸۰۰میلیــارد ریال اســت .فرمانــدار زرندیه
گفــت :ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی

در این رابطه حدود یک هزار میلیارد ریال
مشارکت داشته اند و از محل تسهیالت
بانکــی نیــز یــک هــزار و  ۹۰۰میلیــارد ر یــال
پرداخــت شــد ضمــن اینکــه بــه میــزان
یــک هــزار و  ۲۶۰میلیــون ریــال نیــز کمــک
بالعــوض بــرای تکمیــل طر حهــای مذکور
پرداخت شــده اســت .ســلیمانی تصریح
کــرد :امســال با توجــه به شــیوع ویروس
کرونــا و ضــرورت حفــظ ســامت جامعــه،
برنامههــای دهه فجر با جمعیت محدود
و رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی
برگزار خواهد شد.

فرماندهناحیهسپاهساوهخبر داد؛

توزیعبیشاز  4هزار بستهمعیشتی در طرح«شهیدسلیمانی»
ســرهنگ «حجــت اهلل دســتجانی» فرمانــده
ناحیه ســپاه ســاوه در گفت وگو بــا خبرنگاران
گفــت :بــه منظور جلوگیــری از شــیوع ویروس
کرونا و همزمان با سراســر کشــور طرح ســردار
شــهید ســلیمانی در شهرســتان ســاوه بــا
همکاری دستگاههای اجرایی مربوطه در حال
اجراست.
وی بیــان کــرد :در مجمــوع بیــش از  ۳۳۰نفــر
از بســیجیان در قرارگا ههــای محلــه محــور
شهرســتان فعالیت میکنند کــه اقدامی موثر
در زمینــه کنتــرل و مدیریــت بیمــاری کووید ۱۹
محسوب میشود.
دســتجانی بــا اشــاره بــه اهمیــت حمایــت از
خانوارهــای کمدرآمــد در شــرایط بــروز بحــران

کرونا ،گفت :براســاس آمارها در راستای اجرای
طــرح شــهید ســلیمانی بیــش از چهــار هــزار
بســته معیشــتی کــه هرکــدام از آنهــا افــزون بر
سه میلیون و  ۵۰۰هزار ریال ارزش دارند ،میان
نیازمندان توزیع شده است.
مهــای نظــارت ،مراقبــت و
وی بیــان کــرد :تی 
حمایت بر حسب وظایف تعیین شده در این

طــرح فعالیتهایــی شــامل فرآینــد رهگیری و
مراقبت بیماران و همچنین بازرسی از اصناف
به منظور رعایت دستورالعملهای بهداشتی
دارند .فرمانده ســپاه شهرســتان ساوه گفت:
همــکاری ویــژهای بیــن دســتگاههای اجرایــی
شهرســتان در زمینــه مقابله با ویــروس کرونا
برقرار اســت و مردم نیز باید نســبت به رعایت
دستورالعملها اهتمام ویژهای داشته باشند.
دســتجانی عنوان کرد :به واســطه اجــرای طرح
شــهید سلیمانی در کنار عواملی چون برقراری
تهــای تــردد و افزایــش آگاهی مردم
محدودی 
در جامعه شاهد روند کاهشی شیوع ویروس
کرونــا هســتیم امــا همچنــان الزم اســت کــه
رعایت دستورالعملها تداوم داشته باشد.
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

رشد بی رویه جمعیت شهری؛ تهدیدی جدی برای ساوه

شــهر ســاوه به عنوان یکی از کانونهای صنعتی کشــور ،به
دلیــل مهاجرپذیر بودن و هجــوم جمعیت از نقاط مختلف
کشــور بــرای اشــتغال در واحدهــای تولیــدی و صنعتــی،
همواره شاهد رشد بی رویه جمعیت بوده است .این رشد
روزافزون سبب شده تا مناطق حاشیهای و سکونتگاههای
غیررســمی در ســاوه گســترش یافتــه و تعــداد ایــن مناطق
بیش از حد افزایش یابد و در نتیجه رشــد نامتوازن شــهری
را بــه وجــود آورد .هرچنــد کــه اقدامات بســیاری در راســتای
ســاماندهی ایــن مناطــق در شــهر ســاوه انجــام شــده ،امــا
همچنان حجم مشــکالت زیرساختی و به تبع آن معضالت
اجتماعی و فرهنگی در این گونه مناطق باالست.
در ایــن راســتا مصاحب ـهای بــا آقــای محمــد نیازخانی مدیر
عامــل تعاونی انبوه ســازان ســاوه انجام شــده کــه در ادامه
میخوانید:
در ســالهای اخیر عواملی ماننــد افزایش مهاجرت بی
رویه به ســاوه ،نبــود ثبات اقتصادی ،تمایل شــهروندان به
تملک سرپناه و ایجاد حس امنیت در آنها سبب گسترش
ســکونتگاههای غیررســمی و به اصطالح آلونکسازیهای
حاشــیهای شــد کــه عــاوه بــر ایجــاد مشــکالتی در زمینــه
ســرمایههای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و اعمــال
مدیر یــت شــهری ،نیــاز بــه احــداث مســکن ارزان قیمت و
مناســب در شهر را ملموس کرده است .از یک سو سرپناه
نیاز اصلی شــخص اســت وباید تامین شــود از ســویی باید
موقعیت شهرهم مدنظر داشت که شاهد رشد قارچ گونه
مناطــق حاشــیهای و بــه عبارتــی آلونــک ســازی در مناطــق
حاشیه نباشیم چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
تهــای عالــی اقتصــادی در حوز ههــای
شــهر ســاوه ظرفی 
صنعــت ،کشــاورزی ،حمــل و نقــل و ســاختمان و ســهم
اشــتغالزایی باالیــی در کشــور دارد و ایــن موقعیــت
فرصتهای مناســبی برای رشد و توسعه شهرستان ساوه
بــه وجــود آورده ،امــا تهدیــدات جــدی در بخــش مهاجــرت
و رشــد بــی رویــه جمعیت ســاکن در شــهر که غالبا از قشــر
کارگــری اســت را نیــز به همراه داشــته ،ولــی در آمدهای این
شــهر ،عمدتــا در شــهرهای مجــاور همچــون تهــران ،کرج و
قم هزینه م یشــود .همچنین بودج ههــای دولتی همچون
مالیــات بر ارزش افزوده کســب شــده در صنعــت و تجارت

ســاوه ،در ســایر شــهرهای اســتان هزینه م یشــود و ســاوه
سهم کمی از این وجوه را به خود اختصاص داده است این
موضوع اگرچه ،به رونق سایر شهرهای استان کمک میکند
ولی به مرور زمان موجبات گســترش فقر و حاشیه نشینی
در ســاوه را فراهــم میآورد کــه خود عالوه بــر بروز معضالت
اجتماعــی به هدر رفت ســرمایههای ملــی و از بین رفتن زیر
ساختهای اقتصادی این شهر منجر خواهد شد.
با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم
توســعه ،شــهرداری ســاوه دچار یک شــوک بزرگ شد و هم
اینــک نیــز بــا ایــن بحــران مواجــه اســت .نظــر شــما در این
خصــوص و راهــکاری که بــرای اصالح آن بایــد صورت بگیرد
چیست؟
شــهرهایی همچــون ســاوه کــه درآمــد بیشــتری از محــل
مالیــات بر ارزش افــزوده دارند ،مطمئنا هزین ههــای جاری و
سرمایه گذاری بیشتری را مطالبه مینمایند .چرا که مالیات
بر ارزش افزوده بیشــتر ،نشان از صنعت بیشتر و تراکنش
مالی بیشــتر آن شــهر دارد .بدیهی اســت که چنین شهری،
جامعــه کارگری بزرگتر ،نیاز بیشــتر به آپارتمانهای کوچک
و ارزان قیمت و همچنین تمایل باالتری به حاشیه نشینی
را دارد .پس شایسته است که بهره متناسبی از درآمدهای
ناشی از مالیات بر ارزش افزوده ببرد.
وی تصریح کرد :همین مساله خود باعث گسترش بی رویه
ســکونتگاههای غیررســمی و رشــد حاشیه نشــینی در این
شهر خواهد شد .متأسفانه عدم توجه مدیران عالی کشور
و استان به تأمین مسکن مناسب این گروه از شهروندان
در  ۲دهه گذشته منجر به تخریب و تفکیک باغات و اراضی
زراعــی و همچنین ســاخت و ســازهای غیرمجــاز این امالک
در حاشــیه شــهر شــده اســت .وی خاطرنشــان کرد:اجــرای
یکبــاره ایــن قانون عادالنه نبــود ،و هم اینــک باید راهکاری
بــرای اصــاح آن پیش بینی شــود تــا درصدی از درآمد شــهر
صنعتــی که مشــکالت آن گریبانگیر ســاوه شــده اســت به
مردم این شــهر برگردد.معتقدم باید منطقی تر و بر اساس
شیب مالیم اجرا میشد تا به یکباره شاهد ایجاد مشکالت
مجموعه شــهری ســاوه نباشــیم .از آنجا که ســاوه شــهری
مهاجــر پذیــر اســت و توســعه و زیباســازی شــهری توســط
شــهرداری محتــرم در طــی ســالیان اخیر ،افزایش و ســرعت
بیشــتری یافته اســت ،لــذا هزین ههــای مدیریت شــهری به
ســرعت در حال افزایش اســت .کاهــش ارزش ریال و البته
ثابت ماندن میزان بودجههای اختصاصی سالیانه  ،نیز این
شهر پر هزینه و مجموعه مدیریت شهری را با چالشهای
فــراوان روبــرو ســاخته اســت .لــذا در کنــار عمل بــه وظایف
شــهروندی و پرداخت عوارض سالیانه خانههای مسکونی
و اصناف  ،یکی دیگر از راههای کسب درآمد ،افزایش قیمت
پایه و عوارضات شهرسازی و نوسازی امالک میباشد که در
این برهه زمانی خاص و شــرایط بی ثباتی اقتصادی ناشــی از
مهــای ظالمانــه غرب و ســوءمدیریت کالن در کشــور،
تحری 
به افزایش قیمت تولید مســکن منجر میگردد .یکی دیگر

از دالیــل بــاال بــودن هزینه تولید مســکن در شــهر ســاوه را
میتوان به اشکاالت طرح تفصیلی مرتبط دانست .از جمله
موارد عدم کارایی طرح تفصیلی عبارتند از :
-1عدم شناوری طرح تفصیلی در بافتهای مختلف شهری
و در امالک همجوار ( با توجه به ســاختار فعلی و ســاخت و
سازهای سالیان پیش)
-2ناهمگن بودن طول پیشــروی و درصد تراکم ســاخت در
پالن برای ساختمانهای انبوه و دارای طبقات باال
نهــا در زمان اخــذ پروانه به
-3عــدم اختصــاص تراکــم بالک 
صورت مازاد تراکم
-4عــدم تجمیــع امتیازات بــر روی امالکی که چنــد امتیاز هم
زمان همچون عقب نشــینی ،قرارگیری در بافت فرســوده و
تجمع چند پالک را دارند.
-5عــدم اختصاص فضای کافی برای مشــاعات و ســرویس
پلههای مناسب در زمان اخذ پروانه
-6عــدم اختصــاص تراکــم مــورد نیــاز بــرای ایجــاد فضاهــای
یهــا در
سهــا و انبار 
مناســب زندگــی جمعــی همچــون ترا 
زمــان اخذ پروانــه .به طور مثال در مســاحت اختالفی میان
مســاحت پیشــروی در پــان و تراکم طبقه ،به شــرط تامین
نورگیــری کافــی مطابــق بــا ضوابــط شهرســازی و بهداشــتی،
میتوان تراکمی به تراس و انباری در واحدها اختصاص داد.
-7تراکــم پاییــن امالک در متراژ  220الــی  300متر مربع واقع در
خیابانهای عریض با عرض  16متر و بیشتر
-8عدم اجرای نقشــه برداری دقیق از اضالع و زوایای امالک
در زمــان تهیه نقش ـهها و اخذ پروانــه امالک ،که گاهی میان
نقش ـههای مصــوب فیزیکــی و واقعیــت وجــودی امــاک،
تفاوتهای چشمگیری را منجر میگردد.
اشــکاالت مطروحــه در طــرح تفصیلــی چندین آســیب را به
دنبال خواهد داشت:
-1برخی از امالک فاقد جذابیت و فاقد توجیه ساخت  ،از چرخه
ســرمایه گــذاری خــارج میگردنــد و همچنیــن باعــث افزایش
نرخ ســایر امالک م یشــوند و این موضوع به باال رفتن هزینه
ساخت مسکن دامن میزند.
-2ساخت و سازهای نامتوازن و نامتقارن ،موجبات از دست
رفتن زیباییهای بصری شهری را فراهم میآورد.
-3ســرمایه گــذاران را بــه چرخــه چالشــی و هراســناک
تخلف،جلســات مــاده صــد و دیــوان عدالــت اداری ســوق
میدهد.
متاســفانه مســاله ســوم بــه اصلیتریــن دغدغــه امــروز
مســئوالن شــهری ،انبــوه ســازان و جامعــه هــدف شــهری
( خریــداران امــاک) بــدل شــده اســت .عمــده تخلفــات
ســاختمانی ،به دلیل توجیــه پذیری طرح و ســرمایه گذاری،
کــم کــردن هزین ههــای ســاخت و اقتصــادی نمــودن پــروژه،
صــورت میپذیــرد .ولــی در ســالیان اخیــر بــه موجــب ایــن
تخلفات در کنــار ناکارآمدی طرح تفصیلی ،با افزایش احکام
قلع بنا ،با چالشی بزرگ برای( اتالف سرمایههای ملی و هدر
رفــت انــرژی و نیروی کار ) مواجه هســتیم .ضمــن اینکه در

رپرتاژ

مدیر عامل تعاونی انبوه ســازان ســاوه عنوان کرد؛

ســالهای بعد  ،مشــکالت اجتماعــی و پروندههای قضایی
ناشی از این احکام ،دو چندان خواهد بود.

مدیــر عامــل تعاونی انبوه ســازان ســاوه اضافه
میکند:در ســالیان اخیر به موجب این تخلفات
در کنــار ناکارآمــدی طــرح تفصیلــی ،بــا افزایــش
احــکام قلــع بنــا ،بــا چالشــی بــزرگ بــرای( اتــاف
سرمایههای ملی و هدر رفت انرژی و نیروی کار )
مواجه هستیم .ضمن اینکه در سالهای بعد،
مشکالت اجتماعی و پروندههای قضایی ناشی
از این احکام ،دو چندان خواهد بود.
نــگاه به احکام قلع بنــا ،نیازمند بازبینی جدی
اســت .ایــن احــکام ،صرفــا در ضدیــت بــا منافــع
شــخصی یک ســرمایه گــذار بخش مســکن قرار
ندارنــد .بلکــه عمــا و عامــدا منجر بــه معضالت
اجتماعــی میگردنــد .چــرا که هــر ســاختمانی که
قلــع آن در دســتور کار قــرار گرفتــه بــه احتمــال
زیــاد واحدهای پیش فروش شــده دارد و باعث
تنظیم دادخواســتهای متعدد مبنی بر الزام به
تنظیم ســند رســمی میگردد .دادگاههایی که در
واقع بی سرانجام و طوالنی خواهند بود و اساسا
منجــر بــه نارضایتــی اجتماعــی در ســطح وســیع
میگردند.
نــگاه بــه احکام قلــع بنــا ،نیازمنــد بازبینی جدی اســت .این
صرفا در ضدیت با منافع شــخصی یک سرمایه گذار
احکام،
ً
بخــش مســکن قــرار ندارنــد .بلکــه عمــا و عامــدا منجر به
معضالت اجتماعی میگردند .چرا که هر ساختمانی که قلع
آن در دستور کار قرار گرفته به احتمال زیاد واحدهای پیش
فروش شــده دارد و باعث تنظیم دادخواس ـتهای متعدد
مبنی بر الزام به تنظیم ســند رســمی م یگــردد .دادگاههایی
کــه بــه واقــع بــی ســرانجام و طوالنــی خواهنــد بود و اساســا
منجر به نارضایتی اجتماعی در سطح وسیع میگردند .امید
اســت مســئوالن محتــرم ،بااصــاح و ارتقای طــرح تفصیلی،
برای حداقل شــدن جرایم و تخلفات ســاختمانی و توســعه
متوازن تمام بافتهای شــهری اقدام نمایند .ضمنا از تمام
مســئوالن اجرایــی و قضایــی شــهری ،عاجزانــه درخواســت
بازنگــری احــکام قلــع صــادره در بســیاری از امــاک را داریــم
تــا ضمــن حفظ ســرمایههای ملی ،انبــوه ســازان و خریداران
امــاک نیــز از بالتکلیفــی خــارج شــوند و در ادامــه شــاهد
شــکلگیری ســایر پروند ههــای قضایــی علیه انبوه ســازان
نباشــیم که تشــکیل ایــن پروند ههــای قضایی باعــث از کار
افتــادن توان عمــدهای از فعاالن اقتصادی بخش مســکن
میگردد و بسیاری از فرصتهای شغلی را نابود میکند.
تا چه اندازه سیاســت انبوه ســازی توانسته در توسعه
مسکن شهری ساوه موفق عمل کند؟
مســکن بــی شــک یکــی از نیازهــای اساســی بشــر در تمــام
نهــا بوده و هســت .جــدا از مفهوم مســکن به عنوان
دورا 
ســرپناه وجــود محلــی بــرای حفــظ آرامــش در کنــار داشــتن
اصالــت و ریشــه میتواند بــه بخش بزرگــی از نیازهای فردی
و اجتماعــی خانــوار پاســخ دهــد .در ایــن میــان انجمــن
انبو هســازان با در اختیار داشــتن منابع مالی و فنی گسترده
امکان کمک به دستگاههای ذیربط برای حفظ سرمایههای
مــادی و معنــوی جامعــه را در راســتای حفــظ کالبــد شــهری
داراست .حمایت اصولی از این انجمن در کنار نظارت دقیق
بر عملکرد آن در تمام مراحل ساخت و ساز نه تنها میتواند
پاســخ شایســتهای به نیاز تامین مســکن در کشــور باشــد
بلکه راه حل مناســبی در راســتای بخش بزرگی از مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.

سهشنبه  14بهمن 1399شماره5869

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

کشف  57ماینر در زرندیه

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان مرکزی از کشف  ۵۷دستگاه
استخراج ارز دیجیتال (ماینر ) قاچاق به ارزش تقریبی  ۱۱میلیارد و
 ۹۷۰میلیون ریال در عملیات پلیس در شهرستان زرندیه خبر داد.
بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس ،ســرهنگ «یوســف ســپهوند»

در تشــریح این خبــر گفت :مأمــوران انتظامی شهرســتان زرندیه
در تحقیقاتــی از انبــار شــدن ایــن دســتگاهها در  ۲کارگاه صنعتی
و یــک مزرعــه کشــاورزی ایــن شهرســتان مطلع شــدند و بررســی
موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد .وی اظهــار داشــت:

مأمــوران انتظامی پس از شناســایی ایــن کارگاه صنعتی و مزرعه
کشاورزی با هماهنگی مرجع قضائی در بازدید از این محلها و در
عملیاتهایی جداگانه موفق به کشف  ۵۷دستگاه ماینر قاچاق
شدند.

مدیر آموزش و پرورش ساوه:

هر سال یک هنرستان افتتاح میشود
«ابراهیم فراشیانی» ،مدیر آموزش پرورش ساوه در جلسه
شــورای آمــوزش و پــرورش کــه بــه مناســبت گرامیداشــت
هفته شوراهای آموزش و پرورش با حضور مسئوالن برگزار
شــد ،گفت :تصمیمات شــورای آموزش و پرورش و اهتمام
ویــژه همــکاران ســبب شــد تــا در حــوزه پژوهــش و نیــروی
انســانی ،رتبــه نخســت همــکاران پژوهنــده به شهرســتان
ســاوه اختصــاص یابــد و در جــذب نیرو نیز امســال از حیث
آمار تفاوت چشمگیری حاصل شده است.
وی عنــوان کــرد :در حــوزه آمــوزش ابتدایی با هــدف عدالت
آموزشــی و توزیــع متــوازن مــدارس در شهرســتان ،بــرای
دسترســی همشــهریان بــا فاصلــه کمتــر از یــک هــزار متر تا
مدرسه ابتدایی اقدام شده است.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان ساوه گفت :در آموزش
متوســطه فنــی و حرف ـهای و کار و دانــش در بخــش تــوازن
رشتهای و هدایت دانشآموزان به رشتههای مهارت محور
ساوه رتبه نخست استان را از آن خود کرده و طی سه سال
اخیر هر سال یک هنرستان افتتاح شده است.

به گفته فراشیانی ،در  ۱۰ماهه اخیر بیش از  ۱۵۰میلیارد ریال
اعتبار برای ســاخت چهار مدرســه خیرســاز شــامل مدرسه
ســامت ۲ ،مدرســه روســتایی و یــک ســالن ورزشــی جذب
شد.
وی با بیان اینکه ساخت پارک علم و فناوری در دستور کار
اســت ،افزود :آموزش و پرورش شهرســتان ساوه در اجرای
طرح آجر به آجر گامهای خوبی برداشته است.
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســاوه از کســب رتبه
نخســت پوشــش دانشآموزان در فضای مجــازی و برنامه
شاد در این شهرستان خبر داد و گفت :به همت همکاران
نیکاندیش و خیران حدود  ۲۸۰دســتگاه تلفن همراه برای
دانشآموزان بیبضاعت تهیه و در اختیار آنها قرار گرفت تا
از خدمات تحصیلی بهرهمند شوند.
فراشــیانی تصریــح کرد :آمــوزش و پــرورش مهمتریــن نهاد
گســاز کشــور و متولــی تعلیم و تربیــت دانشآموزان
فرهن 
امروز و آینده سازان زمینه توسعه کشور را فراهم میکند.
وی بــا اشــاره بــه اهمیت ایجــاد آمــوزش و پــرورش کارآمد و

پویا بیان کرد :شــوراهای آموزش و پرورش به عنوان بازوان
توانمنــد این نهــاد ،ضمن حمایــت و جذب مشــارکتهای
مردمــی و دولتــی در راســتای تحقــق اهداف نقش بســزایی
دارد .مدیر آموزش و پرورش شهرســتان ســاوه عنوان کرد:
منابــع محلــی و منطق ـهای بایــد بــرای ارتقــاء کیفــی و تحقــق
عدالــت آموزشــی بــه کار گرفتــه شــوند و در ایــن زمینــه بــه
منظــور رفــع موانع پیشــبرد اهــداف همافزایی بین بخشــی
صورت گیرد.

دبیر تشــکیالت خانه کارگر ســاوه وزرندیه عنوان کرد؛

معیشت کارگران مدنظر قرار گیرد

داود میرزایــی» دبیــر تشــکیالت خانــه کارگر
شهرستانهای ســاوه وزرندیه در نشستی
کــه بــا حضــور اســتاندار مرکــزی ،نماینــده
مــردم ســاوه و زرندیه و جمعــی از کارگران در
خانه کارگر برگزار شــد ،افزود :نگرانی جامعه
کارگــری بــه خاطــر اقــدام احتمالــی مجلــس
شــورای اســامی در خصــوص حــذف ارز ۴۲
هــزار ریالــی اســت کــه به نظــر ما بهتر اســت
بــه جــای این اقــدام ،با نظــارت قاطع و جدی
مانــع از وقــوع هرگونــه ســوء اســتفاده از
منابــع موجــود شــوند زیرا در صــورت تحقق
این مســاله ،حقــوق کارگران بایــد به صورت
متناســب افزایــش یابــد .وی اظهار کــرد :اگر
قرار اســت تک نرخی شــدن ارز اتفاق بیفتد،
بایــد معیشــت کارگــران هم مدنظر باشــد و
شــک نداریــم کــه مجلس شــورای اســامی
در ایــن رابطه دغدغه جــدی دارد.به گفته او،
مطابق ماده  ۴۱قانون کار فقط شــورایعالی
کار میتوانــد بــرای افزایــش حقــوق کارگــران
نهــای
تصمیــم بگیــرد و انتظــار داریــم ارگا 

دیگــر تابــع تصمیــم ایــن نهــاد باشــند و
نماینــدگان مجلــس هــم حمایــت کننــد
تــا منافــع کارگــران تضییــع نشــود .میرزایــی
گفت :بی تفاوتی نســبت به حقــوق کارگران
از ســوی برخــی کارفرمایــان باعــث افزایــش
تجمعــات کارگری م یشــود و در ســال جاری
نمون ههــای زیــادی از ایــن اعتراضــات را در
شهرســتان ســاوه شــاهد بودیم .دبیر خانه
کارگــر ســاوه و زرندیــه اظهــار کــرد :برخــی از
کارگــران ســاوه را بــه بهانــه اتمــام قــرارداد بــا

ســابقه بیــش از  ۲۰ســال اخــراج کردهانــد که
این مســأله با هیچ منطقی ســازگار نیســت
و بایــد بســاط قراردادهــای موقت کــه نوعی
بــرده کشــی نوین اســت نیز جمع شــود زیرا
متناســب با شأن نظام اسالمی نیست .وی
ادامــه داد :کارگران ســاختمانی نیز در دوران
کرونا بســیار مظلــوم واقع شــدند و در حالی
که اغلب اقشــار مانند فرهنگیــان و کارگران
شــاغل در صنایــع مزایایــی داشــتند اما آنها
هیچ کمکی دریافت نکردند و موارد زیادی از

ابتال و فوت هم میان این قشــر اتفاق افتاد
که الزم است برای جبران کم و کاستی زندگی
آنها تدبیری اتخاذ شود .وی اظهار امیدواری
نســازی حقوق
کرد کــه روند بیمــه و همسا 
کارگران تامین اجتماعی با شــتاب بیشــتری
در ســطح کشور اجرا شــود.میرزایی با اشاره
بــه وضعیــت نامناســب مســیر دسترســی
بــه شــهر صنعتــی کاوه کــه بــا عــرض کــم و
ترافیک سنگین همواره محل بروز حوادثی
بــرای ســرویسهای ایــاب و ذهــاب کارگــران
م یشــود ،پیشــنهاد کــرد کــه ســه کیلومتــر
از ایــن مســیر کــه مشــکالت مذکــور را دارد
تعریض شود .وی گفت :با توجه به ماهیت
نهــای
کارگــری شــهر ســاوه و وجــود زمی 
فــراوان ،انتظــار و خواســته جامعــه کارگــری
شهرستان از دولت تدبیر و امید این است
که در قالب طرح اقدام ملی مسکن نسبت
بــه ســاخت واحدهــای مســکونی در قالــب
یک شــهرک کارگری اقدام شــود تا این قشــر
سقفی باالی سر خود داشته باشند.

نماینده اراک در مجلس عنوان کرد؛

ساماندهی صنعت خودرو ،اولویت کمیسیون صنایع مجلس

علیاکبــر کریمــی نماینــده مــردم اراک در مجلــس شــورای
اســامی در جریان سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن
مجلــس بــه اســتان مرکــزی و بازدیــد از یــک واحــد صنعتــی
شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران گفت:چند محور اصلی
در کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی در
اولویــت قــرار دارد کــه نخســتین مــورد ســاماندهی صنعت
خودرو است که حواشی زیادی در مورد آن وجود دارد.
وی افــزود :اولویــت دوم بررســی وضعیــت صنعــت فــوالد
اســت که چند روز گذشــته کلیات طرحی در این خصوص در
مجلس تصویب شــده و جزئیات نیز در کمیســیون صنایع

در حــال بررســی اســت .عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن
حهــای
مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد :تقویــت طر 
مربــوط بــه رونق تولید بــا اتکا به شــرکتهای دانشبنیان و
ظرفیتهای علمی این شــرکتها ،دیگر اولویت کمیسیون
یشــود .وی ادامــه داد :اعضای
صنایــع مجلس محســوب م 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از چند
واحــد صنعتی در شــهرک صنعتــی مامونیه و شــهر صنعتی
کاوه بازدید کرده و با ظرفیتهای صنعتی این  ۲شهرســتان
آشنا میشوند .وی ابراز امیدواری کرد که این بازدیدها بستر
بررســی ظرفیتهای گســترده صنعتی و معدنی در استان و

همچنین رفع مسائل و مشکالت این واحدها را فراهم کند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی نیز
در این بازدید گفت :شهرستانهای ساوه و زرندیه به دلیل
همجواری با پایتخت ،جاذبههای ویژهای برای سرمایهگذاری
دارنــد و خوشــبختانه شــاهد توســعه شــرکتها و افزایــش
ســرمایهگذاری هســتیم .حجتاالســام «محمــد ســبزی»
تصریح کرد :علیرغم ظرفیت ویژه صنعتی در ساوه و زرندیه،
واحدهــای تولیــدی مشــکالت و معضالتــی در زمینــه تامین
مواد اولیه ،صادرات و اخذ تسهیالت دارند به طوری که برخی
واحدها قادر به فعالیت نبوده و نیازمند تسهیالت هستند.

اقتصادی
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خبر

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان:

بیش از  5هزار متقاضی
تسهیالت کروناییدریافت
کردند

محمدتقــی آبایــی مدیــر کل تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان مرکــزی
هــزاوه در کارگــروه اشــتغال و
ســرمایهگذاری اســتان مرکــزی بــا
اشــاره بــه عملکــرد بانکهــا اظهــار
داشــت :در تسهیالت قرضالحسنه
با هدف اشــتغال مددجویان کمیته
امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی از
محل بند ب تبصره  16قانون بودجه
سال  99مصوب شــده بود که سهم
تخصیصــی کمیته امــداد  122میلیارد
تومان باشــد.وی افــزود 2 :هزار و 901
متقاضــی از مددجویان کمیته امداد
امام خمینی(ره) در راســتای دریافت
ایــن تســهیالت معرفــی شــدهاند که
از ایــن تعــداد هــزار و  717متقاضــی
موفق بــه دریافت  75میلیارد تومان
معــادل  62درصــد تخصیــص کل
تسهیالت شدهاند.
مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
اســتان مرکــزی خاطرنشــان کــرد:
ســازمان بهزیســتی از  43میلیــارد
تومــان تخصیــص در راســتای
تســهیالت قرضالحســنه بــرای
اشــتغال جامعه هــدف خود از محل
بند ب تبصره  16قانون بودجه ســال
 859 ،99نفــر بــه بانکهــای عامــل
معرفــی کــرده کــه از ایــن تعــداد 692
متقاضــی موفــق بــه دریافــت 32
میلیارد تومان تسهیالت معادل 75
درصد مبلغ تخصیصی شــدهاند.
آبایــی هــزاوه تصریــح کــرد :در
راســتای تســهیالت رونــق تولیــد،
 436متقاضــی در ســامانه بهینیــاب
ثبتنــام کردهانــد کــه از ایــن تعــداد
 228متقاضــی بــه بانکهــای عامــل
بــرای دریافــت هــزار و  286میلیــارد
تومــان معرفــی شــدهاند و از ایــن
تعــداد  72نفــر موفق بــه دریافت 211
میلیارد تومان شدهاند.
وی بیان کــرد 6 :هزار و  274متقاضی
بــرای دریافــت  127میلیــارد تومــان
تســهیالت کرونایــی بــه بانکهــای
عامــل معرفــی شــدهاند کــه از ایــن
تعــداد  5هــزار و  49متقاضــی موفــق
به دریافت  83میلیارد و  300میلیون
تومان تســهیالت کرونایی شدهاند.
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

پارک علم و فناوری سرزمین ایرانیان میتواند نمونه شهر هوشمند باشد

ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری در بازدیــد از پــروژه پــارک علــم و فنــاوری
مجموعــه ســرزمین ایرانیــان بــه خبرنــگاران گفــت:
پــروژه بزرگ ســرزمین ایرانیان بــا موقعیت ویژه در
حــال احــداث اســت و حمایــت از ایــن مجموعــه با
هــدف توســعه علمــی در کشــور در دســتور کار قرار
دارد.
وی بیان کرد :پارک علم و فناوری سرزمین ایرانیان
تاکنــون پیشــرفت مطلوبــی داشــته و شــرکتهای
بســیاری در این مجموعه ســرمایهگذاری کردند.
بــه گفته معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
حمایتهــای مالــی در زمینــه ایجاد زیرســاختهای
پــارک علــم و فنــاوری با هدف توســعه ایــن پارک بر
مبنــای دانش در اولویت قرار دارد.
ســتاری تصریــح کرد :پــارک علم و فناوری ســرزمین
ایرانیــان را میتــوان نمونــهای از شــهر هوشــمند و
بــه عنوان پایلــوت معرفی کرد کــه معاونت علمی و

فنــاوری ریاســت جمهوری به منظــور تحقق اهداف
علمــی همــکاری نزدیکــی بــا ایــن مجموعــه خواهــد
داشت.
«ســید جــواد موســوی» در حاشــیه بازدیــد معــاون
علمــی و فرهنگــی رئیــس جمهــور از مجموعــه
ســرزمین ایرانیــان بــه خبرنــگاران گفــت :ایــن
مجموعــه بــه عنــوان پایلــوت کشــوری شــهر
هوشــمند تعییــن شــده و بــا آغــاز فعالیــت
شــرکتهای دانش بنیان انتظار داریم دست کم ۶
هزار نیروی متخصص مشــغول به کار شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــور حــدود  ۴۵پارک
علــم و فنــاوری دولتــی فعــال اســت ،افــزود :بازدید
معــاون ریاســت جمهــوری از مجموعــه ســرزمین
ایرانیان با هدف شناســایی و آشــنایی با نخســتین
پــارک علم و فناوری غیردولتی انجام میشــود.
موســوی بیــان کــرد ۴۳ :هکتــار اراضــی بــه پــارک
علــم و فنــاوری در مجموعــه ســرزمین ایرانیــان

کــه پــروژهای در مقیــاس یک هــزار و  ۴۰۰میباشــد،
اختصاص یافته اســت.
عضــو هیــات مدیــره ســرزمین ایرانیــان ادامــه داد:
پــروژه پــارک علــم و فنــاوری ســرزمین ایرانیــان
از  ۲ســال پیــش آغــاز و زیرســاختهای فــاز
نخســت ایجاد شــده اســت کــه تاکنون  ۲۵شــرکت
دانشبنیــان عضو این پارک شــده اند و امیدواریم
روند توســعه زیرساختها ،ســرعت تکمیل پارک را
بیشتر کند.
وی عنــوان کــرد :بــا ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری در
مجموعــه ســرزمین ایرانیــان ،اکوسیســتم نــوآور
کشــور شــکل گرفتــه و نخســتین نمونــه از نواحــی
نــوآور بــا محوریت فنــاوری ،تجــارت ،تفریح ،ورزش،
اشــتغال و زندگی در کشور به بهرهبرداری میرسد.
بــه گفتــه وی ،تــا ســال  ۱۴۰۶اکوسیســتم فناوری در
حــوزه نانــو ،بیوتکنولــوژی و تجهیــزات پزشــکی در
این پارک شــکل گرفته و  ۱۵درصد از ســهم بازار در
حوزه فناوری در منطقه غرب آســیا را این مجموعه
بــه خــود اختصــاص خواهــد داد تا به عنــوان کانون
تبــادالت بینالمللــی فناوریهــای پیشــرفته
شناخته شود.
موســوی بــا اشــاره بــه مزیتهــای پــارک علــم و
فنــاوری ســرزمین ایرانیان ،تصریح کــرد :همجواری
بــا منطقه ویــژه اقتصادی که صادرات حوزه فناوری
را تســهیل میکنــد ،از مزیتهــای ایجــاد ایــن پــارک
به شمار میرود.
وی ادامــه داد :ایجــاد دانشــگاه بینالمللی توســط

دانشــگاههای داخلی کشــور با طرف خارجــی مانند
کشــورهای کانــادا و اتر یــش از برنامههــای ایــن
مجموعه اســت اما اکنون به صورت موقت منتفی
شــده کــه امیدواریــم بــا مرتفع شــدن برخــی موانع،
این مهم محقق شــود.
موســس ســرزمین ایرانیــان افــزود :ایــن طــر ح
بــه منظــور جــذب دانشــجویان خارجــی و تربیــت
دانشــجویان داخلی بــرای یادگیری زیرســاختهای
فناوری در خار ج از کشــور در دســتور کار اســت که
امیدواریــم در آینــده نزدیــک بــا حمایت مســئوالن
عملی شود.
وی از واگــذاری اراضــی ایــن مجموعــه بــه صــورت
ســند تک برگی که در جذب ســرمایهگذار و توســعه
پارک موثر اســت ،خبر داد.
گفتنی اســت عملیات احداث شــهر علم و فناوری
ســرزمین ایرانیان در شهرستان زرندیه در یک هزار
و  ۴۰۰هکتــار مســاحت از ســال  ۱۳۸۷آغاز شــد.این
شــهر با ماهیت توریســتی ،تفریحــی و دانش بنیان
قــرار اســت در ســال  ۱۴۰۶بــه بهرهبرداری برســد که
در مجمــوع  ۳۰هــزار نفــر در آن مشــغول فعالیــت
خواهند شد.
بزرگتریــن پیســت اتومبیلرانــی خاورمیانه به طول
پنــج و نیــم کیلومتــر بــا قابلیــت مســابقه از  ۲طرف
یکــی از پروژههای در دســت احداث ایــن مجموعه
است.
کل مجموعــه ســرزمین ایرانیــان بــه عنــوان منطقه
ویژه اقتصادی شــناخته شده است.
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رپرتاژ

مدیرعامل کارخانههای نورد و لوله صفا اظهار کرد:

جوالن دالالن در بخش مــواد اولیه در بورس؛ معضل کارخانهها

رضــا تقیپــور ،عضــو کمیســیون صنایــع و
معــادن مجلــس شــورای اســامی در بازدیــد
اعضــای کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس از
کارخانجات نورد و لوله صفا با اشاره به آشفتگی و
نابســامانیهای بازار فوالد در هفته نخســت ســال
 99اظهار داشت :علیرغم اینکه تولید محصوالت
زنجیــره فوالد دو برابر مصرف کل کشــور اســت اما
متاســفانه بــه دلیــل نابســامانیها شــاهد افزایش
قیمــت محصــوالت فوالدی نســبت به اســفند 98
بودیم که 350درصد گرانی را دربرداشــت.
وی افــزود :عمده معضالت گرانی محصوالت فوالد
به خاطر عدم مدیریت زنجیره بود که در این راستا
طرحــی در مجلــس بررســی شــد و کلیــات طــر ح رای
آورد و جزئیــات طــر ح نیــز در کمیســیون صنایــع و
معادن درحال بررســی اســت و عصاره این طر ح به
این شــر ح اســت که تمام محصوالت زنجیره فوالد
بایــد در بورس کاال عرضه شــود و صــادرات درحالی
امکانپذیــر اســت کــه ایــن کاال در بــورس عرضه و
نیــاز خریداران داخلی را کامل برطرف کند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای
اســامی خاطرنشــان کــرد :نبایــد نیــاز کشــور خــود
را در نظــر نگیریــم و بــه ســایر کشــورها صــادرات

داشــته باشــیم و در داخــل از محصــوالت نهایــی
بیبهره باشــیم به همین دلیــل تمام زنجیره تولید
و مــواد اولیه توســط وزارت صمــت و کمیته رصد و
پایــش زنجیــره فــوالد بررســی و همه ســهمیهها به
روز میشــود تــا اجــازه ندهیم کاال به دســت دالالن
برسد.
تقیپــور ادامــه داد :غیــر از تولیدکننــدگان داخلی و
فروشــندگان محصــوالت نهایی ،حــق فروش مواد
اولیــه را نــدارد و تمــام فرآینــد در ســامانه تجــارت و
ســامانههای مربوطه ثبت میشود.
وی تصریــح کــرد :بــه مــوازات بــورس کاال بــه دو
بــورس کاالی دیگــر نیــز نیاز داریم تــا کاال به صورت
قطرهچکانــی در بــورس عرضــه نشــود و شــاهد
انحصار و رشــد کاذب قیمتها نباشیم.
وی افــزود :مســئولیت مســتقیم بــورس برعهــده
دولــت اســت و تذکــر الزم بــه رئیــس جمهــور
داده شــده کــه مــردم را بــه ســرمایهگذاری در
بــورس دعــوت میکــرد درحالی کــه اگر واقعــا اطالع
داشــتند نمیتواننــد مدیریت کننــد دعوتی صورت
نمیگرفت.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای
اســامی خاطرنشان کرد :جذب ســرمایه در بورس

بایــد متناســب بــا فرصتهای بورس واقع شــود و
وزیــر اقتصــاد بایــد محاســبات کالن انجــام دهــد و
بــرای مــردم حقیقــت را بازگــو کننــد ،چنــدی پیــش
بحــث مفصلــی در مجلــس بــه راه افتــاده و صــاح
نمیداننــد از طریــق اســتیضاح ایــن موضــوع را
پیگیــری کنند اما متاســفانه مردم آســیب زیادی از
این ســوء تدبیر و مدیریت متحمل شدند.
تقیپــور بــا اشــاره بــه اینکــه مســئولیت اداره بازار
ســرمایه برعهــده دولــت اســت ،افــزود :امیدواریم
قولهایــی را که دولت به مــردم داده عملیاتی کند
و حمایت شــامل حال مردم شود.
محمــد رســتمی ،مدیرعامــل کارخانجــات نــورد
و لولــه صفــا بــا اشــاره بــه ســوداگری دالالن گفت:
کارخانجــات نــورد و پروفیــل ســاوه ،نــورد و لولــه
صفــا بــا بیــش از  50ســال خدمــت فقط بــا ظرفیت
 3درصــد مــواد اولیــه را از بــورس میگیــرد در حالی
کــه مــواد اولیه را بــه بورس میبرنــد و دالالن در آن
جوالن میدهند.
وی افــزود :مــا بــا قیمــت  30تــا  40درصــد باالتــر از
بــورس مــواد اولیــه را از بــورس خریــداری میکنیــم
در صورتــی کــه اگــر  10درصد مــواد اولیــه الزم را برای
کارخانههــا تامین کنند بــه وزارتخانه تعهد دادهایم

پروفیل کل کشــور را تامین میکنیم.
رســتمی ادامــه داد :تنهــا مشــکل مــا مواداولیــه
کارخانجــات اســت و خوشــبختانه معضلــی در
بخــش تامین اجتماعی نداریم.
وی بــا بیــان اینکــه کارخانجــات نورد و لولــه صفا و
پروفیــل ســاوه بــه عنــوان بزرگتریــن کارخانجــات
لولــه ســازی دنیا از نظــر تنوع در تولید انــواع لوله و
پروفیل به شمار میروند و نیاز افزون بر  ۵۰درصد
صنایــع نفــت و گاز ،پتروشــیمی ،آب و فاضــاب
کشــور را تامین میکنند ،گفت :متاســفانه در طول
ســالهای گذشــته بــه دلیــل یــک ســری اطالعــات
غلــط کــه در خصوص ایــن واحد تولیــدی و صنعتی
داده شــده بود برخی مشــکالت و موانــع گریبانگیر
شــرکت شــد و کارخانــهای کــه زمینه اشــتغال برای
بیــش از  ۵هــزار نفــر را ایجــاد کرده بود بــه یکباره با
تعدیل نیروی اجباری مواجه شــد.
رســتمی صفــا از مســئوالن خواســت ،ســازوکار
مناســبی را بــرای بــرون رفــت شــرکت از ایــن
مشــکالت اتخاذ کنند تا با تقویــت صادرات ،زمینه
رونــق تولید و اشــتغال بیشــتر فراهم شــود .گرچه
بخشــی از محصــول تولیــدی بــه برخــی کشــورهای
اروپایی صادر میشود.
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برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب و روز شمار انقالب اسالمی در دهه فجر

محمــد حســن قاســمیان معــاون سیاســی وامنیتــی
فرمانــداری ســاوه در پنجمیــن جلســه انجمــن
کتابخانههــای عمومــی ســاوه کــه در محــل فرمانداری
ایــن شهرســتان برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه ضــرورت
مشــارکت همگانــی در توســعه فرهنــگ کتابخوانــی
اظهارداشــت :حضور خیرین در عرصه کتابخانه سازی
و تجهیــز کتابخانههــا ،فرصتــی طالئــی بــرای توســعه
فضاهــای کتابخانــهای در نقــاط مختلــف شهرســتان
اســت و همــه ارگانهــا بایــد بــا تســهیل امــور اداری،
مســاعدت الزم را بــرای پشــتیبانی از ایــن حرکــت
نیکوکارانه داشته باشند.
وی افــزود :نهادینــه کردن فرهنگ کتــاب و کتابخوانی
نیازمنــد مشــارکت گســترده عمومی بویــژه خانوادهها
و دســتگاههای فرهنگــی اســت و تــاش خواهیــم کرد
با بهــره گیری از ظرفیت انجمــن کتابخانههای عمومی
و ادارات فرهنگــی ،نقــش تاثیرگــذاری را بــرای توســعه
فرهنگی شهرســتان ایفا کنیم.
دکتــر ثامنــی مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی اســتان

مرکــزی نیــزدر ایــن جلســه کــه بــه صــورت ویدئــو
کنفرانــس برگزارشــد ،بــا تبییــن وظایــف انجمــن
کتابخانههــای عمومــی ،عالوه بــر ضــرورت برنامهریزی
مناســب بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای مالــی نیــم
درصــد درآمدهــای شــهرداریها کــه طبــق قانــون بایــد
صــرف توســعه کتابخانههــای عمومــی گــردد ،تــاش
اعضا را برای مشــارکت خیرین در توســعه کمی و کیفی
کتابخانههای عمومی شهرســتان خواستار شد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد :با درایــت ،انگیزه و پشــتکار
مدیریــت کتابخانههــای عمومــی شهرســتان شــاهد
پیشــرفت و توســعه کتابخانههــای عمومــی و ترویــج
فرهنگ مطالعه در جامعه باشــیم.
محمــد اشــرفیان رئیــس کتابخانههــای عمومــی
شهرســتان ســاوه نیــز در ایــن جلســه گفت:توســعه
فرهنگــی در ابعــاد مختلــف بــه ویــژه در حــوزه ارتقــای
ســرانه مطالعــه نیازمنــد مشــارکت نهادهــای فرهنگی
است.
وی افــزود :وجود کتابخانههــا از جمله عوامل مؤثر در
رشد فکری و عقلی جوامع بوده و بر این اساس دارای
اهمیــت نیــز هســت و بــرای جلوگیــری از آســیبهای
اجتماعی و لزوم ارتقاء و گسترش مؤلفههای فرهنگی
در ایــن منطقــه ،بایــد بــه کتــاب و کتابخوانــی بیشــتر
توجه شود.
وی بــاال بــودن نــر خ مطالعــه در هــر جامعــه را حاکــی از
رشــد فرهنگــی مردمان آن جامعه دانســت و با اشــاره
بــه لــزوم وجــود منابــع مطالعاتــی مفیــد و بــر پایههــای
آموزههای دینی و مبانی نظام جمهوری اســامی ایران،
گفــت :در تالش هســتیم از ظرفیتهــای خیرین برای
رشد و اعتالی ســطح فرهنگی جامعه استفاده کنیم.
رئیس کتابخانههای عمومی ســاوه با اشاره به گزارش
عملکــرد دوســاله کتابخانههــای عمومــی شهرســتان

ســاوه گفت :از ابتدای ســال گذشــته تا کنــون بیش از
27جلسه انجمن کتابخانههای عمومی در شهرساوه،
غــرق آبــاد ،نوبــران وتوابــع آن بــا حضــور اعضــای
انجمــن بــه منظــور پیگیــری ورســیدگی بــه مشــکالت
کتابخانههــای شهرســتان برگــزار شــد .همچنیــن در
ایــن راســتا 88مکاتبه بــا فرمانداری ،دفتــر امام جمعه
شهرســتان ،شــهرداری ودیگــر نهادهــا انجــام شــده
اســت .وی همچنین ادامه داد 57 :نشست کتابخوان
کتابخانــهای38 ،نشســت کتابخــوان مدرســهای53 ،
مســابقه کتابخانــهای 2 ،جلســه نقــد کتابخانــهای،
10مــورد جلســات رونمایــی از کتــاب کتابخانــهای241 ،
مورد جلســات مطالعاتی295 ،مــورد برنامههای بخش
کودک142،نمایشــگاه کتــاب از منابــع کتابخانههــا،
230برنامــه آموزشــی125 ،برنامههــای مناســبتی12 ،
مــورد نمایشــگاه آثــار اعضــای کتابخانهها136،جلســه
مشــاوره 17 ،برنامــه نمایشــنامه خوانــی 53،کارگاه
آموزشــی و  55مسابقه کتابخوان شهرستانی در قالب
فضای مجازی و به صورت حضوری برگزارشــد.
وی برگــزاری نمایشــگاه مجــازی کتــاب و روز شــمار
انقــاب اســامی در تمــام کتابخانههــا ســخنرانی بــه
مناســبت دهه فجر و والدت حضرت زهرا(س) توسط
حجتاالسالم حســینی امام جمعه محترم شهرستان
ســاوه و معرفــی کتــاب بــر مــدار عشــق کتابخانــه
ولیعصــر (عج)،نشســت کتابخــوان ویژه دهــه فجر به
صــورت مجــازی در کتابخانههــا کارگاههــای آموزشــی
آســیبهای اجتماعــی بــه صــورت مجازی،دعــوت از
اعضــای جانبــاز و و رزمنــده خاطــره گویــی بــه صــورت
مجــازی در کتابخانههــای عمومــی ولیعصر(عــج) و
ســلمان ساوجی،مسابقه نقاشــی و ساخت کاردستی
ویــژه دهــه فجر،معرفــی کتــاب توســط کتابــداران بــه
صــورت مجازی،مســابقه کتابخوانــی توســط کتابخانــه

رپرتاژ

رئیس کتابخانههای عمومی ساوه خبر داد؛

ولیعصــر (عــج) بــا همــکاری جهــاد کشــاورزی بــه
مناســبت دهــه فجر ،مســابقه کتابخوانــی خطبه فدک
توســط کتابخانه ســلمان ساوجی،نشســت کتابخوان
تخصصی ویژه بانوان نویســنده شهرســتان به صورت
مجازی،کتابخانــه عمومــی ولیعصــر (عج)،نشســت
کتابخوانــی ویــژه بخــش نابینایــان توســط کتابخانــه
ســلمان ســاوجی بــا اســتانهای سمنان-گلســتان
وخراســان رضــوی بــه صــورت مجــازی ،نشســت ادبــی
بخش نابینایان با کتابخانه شــماره یک اراک،نشست
کتابخــوان ویژه طالب حوزه علمیه خواهران،مســابقه
کتابخوانــی شهرســتانی بــه مناســبت والدت
حضــرت زهــرا (س) از کتــاب فرازهایــی از فضایــل
حضــرت فاطمه(س)،برگــزاری مشــاعره بیــن شــاعران
ســاوجی بــه صــورت مجازی،معرفــی کتــاب خاطــر
نــازک گل توســط نویســنده کتــاب ،آمــوزش ســاخت
کاردســتی بــه مناســبت روز مــادر ،نمایشــگاه کتــاب
بــه مناســبت والدت حضــرت زهــرا(س) ،کارگاههــای
آموزشی،مســابقات کتابخوان شهرســتانی و نشســت
کتابخــوان کتابخانــهای را از جملــه برنامههــای
کتابخانههــای عمومــی شهرســتان ســاوه در ایــام اهلل
دهه فجر وســال جاری عنوان کرد.
گفتنی اســت در پنجمین جلسه انجمن کتابخانههای
عمومــی ســاوه پیگیــری ایجــاد کتابخانــه توســط
شــهرداری در بلــوار قائم(مناطــق بازآفرینــی شــهری) و
در مجتمــع فرهنگــی در حــال ســاخت ،پیگیــری زمین
کتابخانــه مرکــزی در خیابــان رســالت ،زمیــن اهدایــی
جنــاب آقای خلیلی خیر محترم برای ســاخت کتابخانه
آوه  ،پیگیــری ســاخت کتابخانــه در روســتای یــل آبــاد
و خریــد منابــع و تجهیــزات بــرای کتابخانــه مشــارکتی
شهید ضرغام (زندان) بعد از اخذ مجوزهای مالی الزم
بررسی شد.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه
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همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صورت گرفت؛

افتتاح کارخانه معدن کوی رنگرز در ساوه

شــهر ساوه در سالهای اخیر به خاطر وجود افزون بر
 ۵۵۰کارخانه و فعالیت بزرگترین شــهر صنعتی کشور
(کاوه) محلــی بــرای پذیــرش شــمار زیــادی از کارگــران،
مهندســان و ســایر افراد شاغل در این بخشها بوده
و همین مســاله ســبب افزایش جمعیت و گســترش
مناطــق حاشــیه نشــین شــد بــه طــوری کــه اکنــون ۲۶
منطقه حاشــیهای و سکونتگاه غیررسمی با مساحتی
افزون بر  ۵۰۰هکتار بر پیکره شهر سنگینی میکند.
رئیــس شــورای اســامی شــهر ســاوه گفت:شــورای
دوره پنجــم از همــان ابتدا و شــروع کار خــود رویکردی
متفاوت از دورههای قبل داشت آن هم اولویت دادن
به پروژههای بزرگ و ماندگار و توجه به عمران شــهری
بــوده اســت و بــر همیــن اســاس در تنظیــم بودجــه
برنامهای شــهرداری ســاوه اولویــت را به بخش عمران
داده اســت وســهم عمران شــهری را در بودجه بیشتر
دیده است.
وی افزود :ما معتقدیم که یک توســعه پایدار شــهری
مبتنی بر تقویت زیرســاختهای شــهری اســت و یک
توســعه پایــدار با کارهــای روبنایی و خدماتــی به وجود
نمی آید هرچند که بخش خدمات هم مهم است ولی
موجب توســعه پایدار نمیشــود توســعه پایدار زمانی
تحقق پیدا میکند که بخش عمران شهری در شهرها
فعــال شــود و پروژههای بــزرگ و ماندگار و زیرســاختی
اجرایی شود و بر همین اعتقاد نیز شورای دوره پنجم
رویکــرد و توجهــی بیشــتر بــه بخــش عمرانی داشــته و
دارد .

وی گفــت :در بخــش فرهنگــی کــه یــک بخــش مهم و
اساســی اســت در زندگی شــهر نشــینی در این دوره با
کلنــگ زنی پردیس ســینمایی ،پــارک محلهای و پارک
مختــص بانوان و دیگر پروژههای فرهنگی در موضوع
پــر کــردن اوقــات فراغت مــردم و ارتقاء ســطح فرهنگ
عمومــی جامعــه نیــز یــک کار زیرســاختی و اساســی
صورت گیرد.
وی افزود:کنتــرل و جم ـعآوری ســیالبها نیــز از
مهمتریــن و اساس ـیترین موضوعــات در مدیریــت
حوضــه آبریــز اســت کــه در شــهرها بــه دلیــل توســعه
شهری و تغییرات قابل توجه در الگوی طبیعی حوضه
آبریــز ،اهمیــت بیشــتری مییابــد .در گذشــته رویکــرد
مدیریتــی ،ســیالب شــهری بســیاری از کشــورها بــه
صــورت ســنتی و معطوف بــه جم ـعآوری ،انتقال و دفع
آن بــوده اســت .اما امــروزه رویکرد مــدرن در مدیریت
ســیالب شــهری بــا تکیــه بــر روشهایی که بیشــترین
تطابــق را بــا فرآیندهــای چرخــه طبیعی آب ســطحی که
اصطالحــا روشهــای توســعه کماثــر نامیده میشــود،
پیشنهاد میشود.
وی خاطرنشــان کــرد :بــه کارگیــری ایــن روش بهعنوان
یکــی از راهبردهــای مهــم در مدیریت ســیالب شــهری
بــه ویــژه در کشــورهای توســعهیافته هــر روزه اهمیت
بیشــتری پیداکــرده و رو بــه گســترش اســت .در
ایــران نیــز بــه دلیــل رشــد شهرنشــینی و شــکلگیری
کالنشــهرها ،مســاله مدیریــت ســیالب شــهری هــر
روزه اهمیت بیشــتری مییابد .شــهردار ســاوه نیز در
راســتای کنتــرل و مهار ســیالب در این شهرســتان به
خاکریز عباس آباد به طول حدود یک کیلومتربا اعتبار
5/000/000/000ریــال با هدف هدایت ســیالبهای غربی
ســاوه(عباس آبــاد جنوبی)،احــداث کانــال واتســو بــه
طــول حدود یــک کیلو متربــا اعتبار7/000/000/000ریال و
هدایت ســیالبهای شــمال غربی شــهر(منطقه کوی
مهــر ،احداث کانــال جمهوری به طــول حدود250متربه
منظــور مهــار وهدایــت ســیالبها وآبهــای ســطحی
شــمال شــهربا اعتبار4/000/000/0000ریال،احــداث کانال
تقاطــع شــهید باهنــر وبلــوار شــهید بهشــتی بــه طول
 200متربــا هــدف مهــار وهدایــت ســیالبها وآبهــای
ســطحی شــمال شــهر وجلوگیــری از آبگرفتگــی معابــر
وپلهابــا اعتبار3/500/000/000ریــال ،احــداث پــل
کمربنــدی جنــوب بــه شــرق بــا هــدف هدایــت جریــان

سیالب رودخانه فصلی نورعلی بیگ به سمت خارج از
شهر وروان ســازی ترافیک شهر با اتصال کمربندیها
بــا اعتبار10/000/000/0000ریــال ،احــداث دیــوار بــه طــول
300متر با هدف کنترل و مهار سیالبهای جبهه غربی
وجلوگیــری از ورود ســیالب بــه خانههــای مســکونی
و تاسیســات شــهری و احــداث کانــال سرپوشــیده
از خیابــان امــام(ره) تــا میــدان شــهرداری بــه طــول
حــدود یــک کیلومتــر بــه منظــور کنتــرل ومهــار جریان
آبهــای ســطحی ورودی بــه مرکــز شــهر و جلوگیــری از
آبگرفتگــی معابــر و مراکــز تجــاری وبافــت تاریخــی بازار
ســاوه وزیبا ســازی منظرشــهری و روان ســازی ترافیک
مرکــز شــهر بــا اعتبــار 7/000/0000/000ریــال در مجمــوع
40/0000/0000/0000ریــال بــه منظور کنترل ومهار ســیالب
اشاره کرد.
رئیــس شــورای اســامی شهرســاوه بــا اشــاره بــه
پروژههای شــورا وشــهرداری ســاوه در چهل ودو مین
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهارداشت :بهمن،
مــاه همدلــی و همزبانــی ملــت حماســه آفریــن ایــران
اســت کــه با الهــام از فرامین الهــی و رهنمودهای رهبر
کبیر انقالب به ســیطره نظام طاغوتی و ایادی اســتکبار
بــر کشــور پایــان دادنــد و آزادی ،اســتقالل و جمهــوری
اسالمی را به ارمغان آوردند.
وی بــر اتمــام طر حهــای نیمهتمــام و اجــرای طر حهــای
کوچک و زودبازده تا پایان دوره مدیریت شهری تاکید
کــرد و ابــراز داشــت :اجــرا و اتمــام پروژههــای عمرانی و
نیمهکاره از اولویتهای شهرداری است که باید عالوه
بــر ســرعت بخشــیدن در اجــرای آنهــا ،شــاخصههای
کیفی نیز مدنظر قرار گیرد.
وی افــزود :از آنجــا کــه تکمیــل پروژههــای نیمــه تمــام
بیشــتر اهمیت دارد ،از تمام مدیران خواســت تا تمام
تــاش خــود را بــا همافزایــی و نظــارت مســتمر در این
زمینه به کار گیرند.
وی بــا اشــاره بــه پروژههــای قابــل افتتــاح و کلنگزنــی
شــورا وشــهرداری ســاوه در ســال جاری اظهارداشــت:
رونمایــی از بــاز آفرینــی خیابان شــهید رجایــی خیابان
بهزیســتی ،رونمایــی از بــاز آفرینــی خیابــان جمهــوری،
کلنگزنــی از میــدان عالمــه عســگری و میــدان
شــهدای خلبان(فلسطین،9بوســتان یاقوت(محلــه
یاقــوت آبــاد) ،بوســتان نشــاط(عباس آبــاد) ،بوســتان
بسیج(بســیج )42افتتــاح کارخانــه معــدن کــوی رنگرز،

افتتاح فاز دوم پایش تصویری شهر مرکز مانیتورنیک
شــهری و رونمایــی از پــاک گــذاری شــهر از پروژههــای
قابــل افتتــاح وکلنــگ زنــی در دهــه فجرامســال شــورا
وشــهرداری ســاوه را از پروژههــای قابــل افتتــاح و
کلنگزنی در دهه فجرامســال شــورا وشهرداری ساوه
عنوان کرد.
وی افزود:بــا اجــرای ایــن پروژههــا برای بیــش از 100نفر
بصورت مستقیم وغیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد
شده است.

نمایندهساوهوزرندیهدر مجلس عنوان کرد؛

رئیسکمیسیونبهداشتمجلسخبر داد؛

بودجه4میلیاردتومانیبرایبیمارستان
 250تختخوابیکافینیست

تحققسیاستهایابالغیدر حوزهسالمتدرحالپیگیریاست

نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه در مجلــس
شورای اسالمی درحاشیه بازدید در حاشیه
بازدید از روند ساخت پروژه بیمارستان 250
تختخوابی شهرســتان ساوه اظهار داشت:
در زمینــه تأمیــن زیرســاختهای درمانی در
شهرســتان ســاوه و زرندیــه کوتاهــی شــده

بــه طــوری که بــا گذشــت  40ســال از انقالب
اســامی هنــوز یــک بیمارســتان دولتــی در
ســاوه احــداث نشــده و تنهــا بیمارســتان
دولتــی ایــن شهرســتان قبــل از انقــاب
احداث شــده به همین سبب این موضوع
باید بیشــتر مورد توجه قرار گیرد.
حجتاالســام محمــد ســبزی افــزود :در
بودجــه امســال  4میلیــارد تومــان بــرای
احــداث بیمارســتان  250تختخوابــی ســاوه
تخصیــص یافتــه کــه کافــی نیســت و رونــد
اجرای پروژه را کندتر میکند.
وی ادامــه داد :تاکنــون  10میلیــارد تومــان
از ســوی خیــران بــرای احــداث پردیــس
دانشکده علوم پزشــکی ساوه هزینه شده
است.

حســینعلی شــهریاری ،در جریــان ســفر
بــه شهرســتانهای ســاوه و زرندیــه در
آییــن آغــاز عملیــات اجرایــی طرح توســعه
بیمارســتان  32تختخوابــی امــام رضــا(ع)
شهرســتان زرندیــه در جمــع خبرنــگاران
بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق فرمایــش مقام
معظم رهبــری؛ مجلس یازدهم ،مجلســی
انقالبــی اســت اظهار داشــت :کمیســیون
بهداشــت و درمــان درحــال پیگیــری و
تحقق قوانین و سیاس ـتهای باقی مانده
ابالغی توســط مقام معظم رهبری در حوزه
سالمت است.
وی افــزود :فــرد انتخابــی بــه عنــوان وزیــر
بهداشــت در دولت سیزدهم باید نسبت
به قوانین در برنامه ششــم توسعه کشور
و سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری
در حــوزه ســامت تعهــد بدهد.رئیــس
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کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس
شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد :تحقــق
قوانیــن و سیاســتهای ابالغــی مقــام
معظــم رهبــری تنهــا راهــکار مناســب در
راســتای تأمیــن عدالــت در حوزه ســامت
اســت و بــا توجه به شــیوع ویــروس کرونا
در کشــور موضوعــات مربــوط بــه تأمیــن
واکســن و وضعیــت بیمــاری در کشــور از
برنامههای روزانه کمیسیون است.
مهــدی مصــری ،رئیــس دانشــکده علــوم
پزشــکی ســاوه هــم بــا اشــاره بــه اهمیــت
تقویت پایگاههای اورژانس گفت :تقویت
پایگا ههــای اورژانــس در ایــن مناطــق بــه
خاطــر حــوادث زیــاد رانندگــی در جادههــا
دارای اهمیــت اســت و همچنیــن اینگونه
مــوارد قدمــی بــزرگ در راســتای کیفیــت
خدمــات بــه مــردم بــه شــمار میآیــد .وی

افزود :با افتتاح پایگاه جادهای شــهر زاویه
هماکنــون  6پایــگاه جــادهای اورژانــس در
شهرســتانهای ســاوه و زرندیــه تکمیل و
در مســیر خدماترســانی قــرار گرفتهانــد.
همچنیــن ســاخت یــک پایــگاه دیگــر در
کنارگــذر اتوبــان ســاوه بــه تهــران درحــال
پیگریهــای الزم اســت و امیدوار یــم بــا
ایجــاد این پایگاههای جــادهای به افزایش
سالمت مردم کمک شود.
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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و شهر صنعتی کاوه عنوان کرد:

طر حهای زیربنایی شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه با حضور
سید علی آقازاده ،استاندار مرکزی ،فرماندار و امام جمعه ساوه ،نماینده مردم
شهرســتانهای ســاوه و دیگر مســئوالن اســتانی و محلی و برخی از صاحبان
صنایع بزرگ و کارآفرینان منطقه افتتاح شد.
مدیــر عامل شــهر صنعتــی و منطقــه ویژه اقتصــادی کاوه با اشــاره بــه قدمت
منطقــه ویــژه کاوه بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس بــا ریاســت جمهــوری و دیگــر
مقامات ،حضار ،خبرنگاران و نمایندگان رسانهها گفت :منطقه ویژه اقتصادی
کاوه ،فعالیتهای عملیاتی خود را در نیمه دوم ســال  ۱3۹۳آغاز کرد که تاکنون
 76واحــد تولیــدی و صنعتــی در آن حضــور و فعالیــت دارند .فرهادهاشــمی در
ادامــه بــا ارائه آمار ســرمایه گذاریهای ریالــی و ارزی داخلی و خارجی این منطقه،
به وضعیت اشــتغال و صــادرات و واردات این منطقه پرداخــت :چهارده هزار و
چهارصد و ســی و پنج میلیارد ( )14.435ریال و دویســت و ده ( )210میلیون دالر
سرمایه گذاری داخلی و بیست میلیون ( )20دالر سرمایه گذاری خارجی ،ظرفیت
اشتغال مستقیم سی و شش هزار ( )36.000نفر را فراهم آورده که در حال حاضر
شــاغالن منطقه ویژه اقتصــادی دو هزار ( )2000نفر اســت .صادرات انجام شــده
از منطقــه در یــک ســال آخر منتهی بــه شــهریور  1399برابر با دویســت و چهل
میلیــون و هفتصد و چهل و ســه هــزار و نهصــد و ســیزده ( )240.734.913دالر و
وارادات برابر با دویست و نود و چهار میلیون و هفتصد و نود هزار و صد و پنجاه
و دو ( )294.790.152دالر بوده است.
وی با اشاره به تعلق این مجموعه به بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی افزود:
تاکیــد همیشــگی مقامــات عالیه این نهاد به توســعه زیرســاختها و افزایش
تولید و اشتغال سبب گردیده است که با افتخار ،امروز شاهد افتتاح سه پروژه
مهم در راستای جهش تولید و ارایه خدمت مطلوب به ملت عزیز و واحدهای
تولیدی مستقر در منطقه با صرف هزینهای بالغ بر سه هزار و هشتصد میلیارد
( )۳۸۰۰.000.000.000ریــال باشیم.هاشــمی یکــی از نیازهــای ضــروری مناطــق ویژه را
بهرهمنــدی از خدمــات ریلــی و حمــل محمولههای بار توســط راهآهن دانســت
و گفت :لذا به منظور مهیا نمودن شــرایط حمل و نقل کاال توســط راهآهنباید
زیرســاختهای الزم در این خصوص ،شــامل احداث باسکول ریلی و باسکول
ثابت ،ســکوی بارانداز ،استقرار ماشینآالت حمل کاال و ساختمانهای رفاهی
تهــای منطقه ویژه
ایــن ایســتگاه مهیا م یشــد .بر این اســاس و با آغاز فعالی 
اقتصادی کاوه ،عملیات اجرایی توسعه ایستگاه راهآهن منطقه ویژه اقتصادی
کاوه ،شــامل احداث ســکوی بارانداز به مساحت بیست هزار ( )20.000متر مربع،
محوطهسازی برای استقرار ماشین آالت سنگین حمل محمولهها و کاالهای
صادراتــی بــه مســاحت چهــل هــزار ( )40.000متــر مربــع و دو انبار سرپوشــیده به
مساحت دوازده هزار متر مربع ،نهایتا عملیات آن در سال  1399پایان یافت.
مدیــر عامــل شــرکت شــهر صنعتــی کاوه دربــاره هزینــه و مــدت زمــان احــداث
باســکول ریلــی و باســکول ثابــت ،ســکوی بارانــداز و ســاختمانهای رفاهــی و
استقرار ماشین آالت حمل کاال افزود :این ایستگاه جمعا در شصت و دو هزار
( )۶۲.000متــر مربع ،طی دو ســال با هزین ـهای بالغ بر هزار میلیــارد ()1.000.000.000.000
ریال به صورت مرحلهای به بهره برداری رسیده است.
وی در ادامه با پرداختن به مبحث اشتغال گفت :با بهره برداری از پروژههای یاد
شده .حداقل شصت ( )60نفر به صورت مستقیم و پانصد ( )500نفر به صورت
غیر مستقیم،مشغولفعالیتشدهاند.
مدیر عامل این شرک دومین پروژه را تامین آب و احداث خط انتقال آب خواند
و گفــت :ایــن پروژه به منظــور تامین آب این منطقه از محــل آبهای زیرزمینی
دشت ساوه واقع در چهل ( )40کیلومتری منطقه ویژه اقتصادی کاوه ،موسوم
به منطقه آقدره ،انجام شد.
هاشــمی ظرفیــت انتقــال آب ایــن پــروژه را حــدود دویســت و پنجــاه ( )250لیتر

درثانیه دانست و گفت :این پروژه شامل تامین آب از طریق خرید چاههای آب
غیر فعال و تغییر نوع مصرف آنها توســط وزارت نیرو و همچنین احداث خط
انتقال آب توسط خطوط لولهای چدن داکتیل پانصد ( )500میلی متر و احداث و
توسعه ایستگاههای پمپاژ آب و مخازن ذخیره آب با ظرفیت شش هزار ()6.000
متر مکعب میشود.
وی بــا بیــان این که هزینه پروژه تامین آب و احداث خط انتقال آب منطقه ویژه
اقتصادی کاوه بالغ بر هزار و دویست میلیارد ( )1.200.000.000.000ریال انجام پذیرفته
است ،افزود :با احداث این پروژه ،ضمن تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی
و تولیدی ،زمینه اشتغالزایی حداقل بیست هزار ( )20.000نفر در آیندهای نزدیک
فراهم شده است و در حال حاضر حداقل دو هزار و پانصد ( )2.500نفر به صورت
مســتقیم و بالغ بر پنج هزار ( )5.000نفر به صورت غیر مســتقیم در منطقه ویژه
اقتصادی کاوه در واحدهای صنعتی و خدماتی مشغول فعالیت هستند.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی کاوه انبارهای عمومی آن را که در مســاحتی
بالــغ بــر صــد و ســی هــزار ( )۱۳۰.000متــر مربــع بــه صــورت سرپوشــیده و روبــاز،
احداث شــده است ،به عنوان ســومین پروژه یاد کرد و گفت :انبارهای عمومی
منطقــه ویــژه اقتصادی کاوه با صــرف هزینهای بالغ بر هزار و ششــصد میلیارد
( )1.600.000.000.000ریــال طی ســه ســال احداث و بــه صورت مرحلهای هم اکنون به
بهرهبرداریمیرسند.
وی هــدف از اجــرای پــروژه احداث انبارهای عمومی منطقه ویــژه را کمک به رفع
یکــی از نیازهــای ضــروری واحدهــای صنعتــی و خدماتــی منطقه ویــژه در زمینه
نگهــداری مــواد اولیــه و محصوالت واحدهای تولیدی و همچنین مهیا شــدن
امکان صادرات و توزیع محصوالت در داخل و خارج از کشور خواند و افزود :این
انبارها در مساحتی بالغ بر هشتاد هزار ( )80.000متر مربع به صورت سرپوشیده
و پنجاه هزار ( )50.000متر مربع به صورت روباز احداث شده است.فرهادهاشمی
با پرداختن به این که این انبارها به صورت مرحلهای تا سال  1399به بهرهبرداری
رسیدهاند ،گفت :با احداث انبارهای عمومی منطقه ویژه اقتصادی کاوه ،زمینه
اشــتغال حداقل  100نفر به صورت مســتقیم و  1600نفر به صورت غیر مستقیم
فراهــم گردیــده اســت.مدیرعامل ایــن شــرکت همچنین با اشــاره بــه ضرورت
روزآمــد بــودن مجموعــه تحت امر خویش ،افــزود :منطقه ویژه اقتصــادی کاوه
بــا داشــتن گمــرک اختصاصی،هــاب ســوخت ،ایســتگاه راه آهــن اختصاصــی و
دهکده لجستیک روزآمد با بهکارگیری تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری ،ضمن
تسهیل و تسریع در فرآیند تخلیه و بارگیری انواع و اقسام محمولههای بار تجار
و واحدهــای صنعتــی ،گام مهمی در راســتای تخلیه و بارگیــری ایمن و مطابق با
استانداردهای بین المللی در پهنه مرکزی کشور برداشته است.
دکترهاشــمی با اشاره به برنامههای توســعه و تامین زیرساختهای مورد نیاز

رپرتاژ

افتتاح  3طرح عمرانی و خدماتی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه

منطقــه گفــت :شــهر صنعتــی کاوه تاکنون توانســته اســت پذیرای بســیاری از
ســرمایهگذران ،کارآفرینان و برندهای مطرح کشــور و منطقه باشد .پس از این
نیــز با همه توان خود میکوشــد تا با بهســازی فرآیندها و ارتقــای وضع موجود،
توســعه پایدار شــهر و منطقه را دنبال کند.مدیر عامل شرکت شهر صنعتی و
منطقــه ویــژه اقتصــادی کاوه در پایــان گفــت :جناب آقــای دکتر روحانــی ،بدون
شک اجرای این مهم ،مرهون تالشهای همکاران عزیزم ،تدابیر دولت خدمت
گزار و ریاســت عالیه و معزز بنیاد مســتضعفان انقالب اســامی و شورای عالی
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی و همکاری و هماهنگی اســتاندار محترم مرکزی و
تمــام واحدهای اجرایی اســتان بوده اســت که ضمن تشــکر از حضــرت عالی و
کلیه عزیزان ،استدعا دارد دستور بهره برداری از پروژههای زیربنایی منطقه ویژه
اقتصادی کاوه را با استعانت از خداوند متعال صادر فرمایید.
سید علی آقازاده استاندار استان مرکزی نیز در حاشیه افتتاح طر حهای زیربنایی
شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه در جمع خبرنگاران گفت :در استان
مرکزی و با حضور ویدیوکنفرانس رئیس محترم جمهور ،سه طرح بزرگ به مبلغ
سیصد و هشتاد میلیارد تومان در این منطقه با تالش مجموعه شهر صنعتی
کاوه و دستگاههای اجرایی استان به بهرهبرداری رسید.
اســتاندار مرکزی افزود :یکی از این طر حها راهاندازی ،احیا و تجهیز ایســتگاه راه
آهــن منطقه ویــژه بود که از مدتها پیش یکــی از نیازهای ضروری این منطقه
برای حمل و نقل کاال بود که انجام شد.
آقــازاده در پایــان با اشــاره به احداث خــط انتقــال آب و انبارهای عمومی منطقه
تصریــح کــرد :تامیــن و انتقــال آب ،یکــی از نیازهــای بنیادیــن و مهــم این شــهر
صنعتی بزرگ و منطقه ویژه آن بود که انجام شد .ضمن این که توسعه انبارهای
عمومی از ضروریات توسعه چنین مناطقی است که در منطقه ویژه اقتصادی
کاوه با تالش مدیر عامل شــرکت و توجه مجموعه بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی و دستگاههای اجرایی استان به انجام و بهره برداری رسید.
گفتنــی اســت شــهر صنعتــی و منطقــه ویــژه اقتصــادی کاوه بــا امکانــات و
تهــای مزایــای مناطق ویژه اقتصــادی در ایران ،گمــرک اختصاصی وهاب
ظرفی 
ســوخت ،اســتقرار در چهــارراه ارتباطی کشــور (مجــاورت بــا آزادرا ههــای تهران-
جنوب و تهران-غرب) ،مجاورت با فرودگاه امام خمینی در فاصله  50کیلومتری،
نزدیکــی به پایتخت و شــش اســتان مهم و پر جمعیــت ایران (تهــران ،مرکزی،
قزوین ،قم ،البرز و اصفهان) ،خدمات حمل و نقل ،تخلیه ،بارگیری و پایانه حمل
و نقل کاال و لجستیک محمولههای بار با ماشین آالت و تجهیزات مدرن ،اراضی
وسیع برای احداث کارخانههای بزرگ و کوچک ،تاسیسات زیربنایی منحصر به
فرد در زمینه حمل و نقل ریلی و ایستگاه راهآهن اختصاصی و شبکههای آب،
بــرق ،گاز ،مخابــرات و فیبر نوری ،و جمعآوری و تصفیه فاضالب صنعتی،مناطق
مسکونی ،مراکز و واحدهای بهداشتی ،ایمنی و آتشنشانی ،ورزشی و تفریحی و
خدماتی مورد نیاز و پشتیبان صنایع ،هتل چهار ( )4ستاره بین المللی ،انبارهای
سرپوشیده و روباز ،پذیرای بازرگانان ،کارآفرینان و صاحبان صنایع به منظور راه
اندازی کسب و کار خود در قالب واحدهای تولیدی،صنعتی،خدماتی و بازرگانی
است.
ایــن طر حهــا کــه بــه صــورت ویدئوکنفرانــس و توســط حســن روحانــی رئیــس
جمهور اسالمی ایران افتتاح شد از جمله طر حهای زیرساختی این منطقه بود
که ظرفیتهای مهمی را در راســتای جهش تولید ،شــکوفایی صنعت و ایجاد
اشــتغال پایــدار به وجــود آورده اســت .در ایــن ویدئوکنفرانــس ،مرتضی بانک،
مشــاور رئیــس جمهور و دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتی و ویژه
اقتصادی در دولت دوازدهم ،نیز حضور داشت.

